
Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY 
 
W dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w Milanówku, pomiędzy:  
 
Gminą Milanówek 
 ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
NIP: 5291799245, REGON: 013269150 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
reprezentuje: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  –  ………………………………… 

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)  .....................................  

Spółka Akcyjna z siedzibą w  ...........................................  (kod pocztowy  ......................................... ), przy ulicy 

 .................................. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy  ..................................... , pod nr KRS  ...................................... , o kapitale zakładowym w 

wysokości  ..................................  zł,

 wpłaconym 

w wysokości  ....................................... , NIP  ....................................... , REGON  ...................................... , zwana 

w dalszej części umowy „Wykonawcą", reprezentowana 

przez: / 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

 ..................................  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  ..........................................  (kod 

pocztowy  .................................... ), przy ulicy  ...................................... , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  ......................................... , pod nr KRS 

 .................................. , o kapitale zakładowym w wysokości  .............................................................  zł, NIP 

 .................................. , REGON  ...................................... , zwana w dalszej części umowy „Wykonawcą", 

reprezentowana przez: / 

SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA 

PARTNERSKA (sp.p.)  ......................................  Spółka Jawna z siedzibą w  .............................................  (kod 

pocztowy  .................................... ), przy ulicy  ...................................... , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  ......................................... , pod nr KRS 

 .................................. , NIP  ...................................... , REGON  ...................................... , zwana w dalszej części 

umowy „Wykonawcą", reprezentowana przez: / 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  ..............................................  

zamieszkały w ....................................  (kod pocztowy  ..................................... ), przy ul

 .............................................................. , 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  ..................................  

w  ....................................  (kod pocztowy  ..................................... ), przy ul ........................................ , wpisany do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez  ..................................................... , pod numerem 

 .................................. ; NIP  ...................................... , REGON  ...................................... , zwany w dalszej części 

umowy „Wykonawcą", reprezentowany przez: / 

SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)  .......................................  zamieszkały w  ........................................  (kod pocztowy 

 .................................. ), przy ul ........................................ , wpisany do ewidencji działalności gospodarczej 

prowadzonej przez  .............................. , pod numerem  ..................................  

i   zamieszkały w  ...  (kod pocztowy  ................................... ), przy 

ul , wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

 , pod numerem  ............................................................ , prowadzący wspólnie działalność gospodarczą 



w formie spółki cywilnej pod firmą  ............................................... w  .......................................  (kod pocztowy 

 ................................... ), przy ul ........................................, NIP  ........................... , REGON .................................... , 

zwani w dalszej części umowy „Wykonawcą", reprezentowani przez: zwanym w dalszej części 

umowy „Wykonawcą". 

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami" lub każdy z osobna - „Stroną". 

 zwanym (-ą) dalej „WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

 zwanym (-ą) dalej „WYKONAWCĄ”, którego reprezentuje: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
Zamawiający i Wykonawca zwani łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”, a każdy z nich 
„Stroną”, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (numer 
sprawy: ZP.271.16.TOM. 2018 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. 
zm.), - dalej „ustawa Pzp”, została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej treści: 
 
         § 1 
     PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi: 
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych modernizacji ulic na terenie 
miasta Milanówka 
 
Budowa ulicy Kraszewskiego w Milanówku    - zadanie stanowiące część 1 zamówienia; 
Budowa ulicy Wąskiej w Milanówku - zadanie stanowiące część 2 zamówienia; 
Budowa ulicy Górnoleśnej w Milanówku - zadanie stanowiące cześć 3 zamówienia 1 
 
zwanych w dalszej części Umowy „Dokumentacją”. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że 
posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje,    potencjał  techniczny oraz wymagane 
uprawnienia niezbędne  i wystarczające do należytego wykonania przedmiotu umowy. 
 
2.  Zakres przedmiotu Umowy obejmuje  wykonanie wymienionych w poniższych punktach 
opracowań i usług, dla każdej części zamówienia objętej ofertą:  
 
1) projektu koncepcyjnego przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z propozycjami 
rozwiązań w zakresie odwodnienia; budowy bądź adaptacji istniejących chodników/ciągów 
pieszo-rowerowych, w sytuacjach braku możliwości zlokalizowania chodników lub ciągów pieszo 
rowerowych należy rozważyć możliwość realizacji jezdni z dopuszczeniem ruchu pieszego; 
adaptacji, budowy lub uzupełnienia oświetlenia ulicznego; itp (2 egz. w tradycyjnej formie 
papierowej, oraz w wersji elektronicznej format edytowalny oraz  pdf); 
2) projektu budowlanego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz.U z 2012 roku, poz. 462), ze wszystkimi opiniami i uzgodnieniami 
(m.in. decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli będzie wymagana, operat 
wodno-prawny, jeśli będzie on wymagany, decyzje środowiskową ewentualnie opracowanie 
raportu oddziaływania na środowisko, jeśli będzie on wymagany), spełniających wymagania 
określone Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 
2018 r. poz. 12, 317,  352, 650 oraz pozwalającego na uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w 

                                                 
1  § 1 ust. 1 zostanie odpowiednio dostosowany do ilości części zamówienia oferowanych przez wykonawcę.  

 



tradycyjnej papierowej formie graficznej w 5 egz. , oraz  w formie elektronicznej na nośniku 
CD/DVD (w formacie edytowalnym MS Office oraz  pdf) , 
 
3)    projektu wykonawczego w tradycyjnej papierowej formie graficznej w 5 egz. oraz w formie 
elektronicznej na nośniku CD/DVD (format  edytowalny MS Office oraz  pdf) ,  
 
4) projektów branżowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Dz.U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami), oraz w razie potrzeby projektów 
przebudowy kolizji, w formie graficznej w 5 egz. oraz w formie elektronicznej na nośniku 
CD/DVD (format  edytowalny MS Office oraz  pdf); 
 
5)  inwentaryzacji zieleni istniejącej oraz  projektu zagospodarowania zielenią pasa drogowego 
wykonanego przez osobę uprawnioną (np. architekt krajobrazu, dendrolog) wraz z uzyskaniem 
zgody na wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętego rozwiązania 
projektowego; – 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku 
elektronicznym (CD/DVD) w formacie edytowalnym MS Office oraz pdf; 
 
6)  niezbędnych badań geotechnicznych , aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500   
(zaktualizowanych podkładów geodezyjnych terenu inwestycji przeznaczonych do celów 
projektowych), pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacyjnych) sytuacyjno-wysokościowych 
(uwzględniając pomiary sytuacyjno-wysokościowe wszystkich bram i furtek posesji przyległych do 
pasa drogowego),oraz badań podłoża gruntowego; 
 
7)  projektów stałej organizacji ruchu po modernizacji wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych opinii i zatwierdzenia – 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na 
nośniku elektronicznym (CD/DVD) w formacie edytowalnym MS Office oraz pdf; 
 
8)   przedmiaru robót (zgodnie z treścią § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) – 3 egz. wersji papierowej + 1 egz. w 
wersji elektronicznej (w formacie edytowalnym MS Office oraz pdf) na nośniku elektronicznym 
(CD/DVD); 
 
9) kosztorysu inwestorskiego (zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym Dz. U. nr 130 poz.1389 z 
2004r.) – 3 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie edytowalnym MS 
Office oraz pdf na nośniku elektronicznym (CD/DVD); 
 
10)  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z 
późniejszymi zmianami)- 2 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 
edytowalnym MS Office oraz pdf na nośniku elektronicznym CD/DVD); 
 



11)  BIOZ to jest Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 
poz. 1126 z  2003 r.)  - 5 egz. wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie 
edytowalnym MS Office oraz pdf na nośniku elektronicznym (CD/DV. 
 
3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych przez Wykonawcę lub 
inny podmiot ocen stanu faktycznego, ekspertyz, analiz lub  badań, wystąpi konieczność 
zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do wykonania Dokumentacji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania, bez odrębnego 
wynagrodzenia z tego tytułu. 
4. W sytuacji wyboru wariantu trasy przebiegającej przez nieruchomości inne niż pozostające 
we władaniu Gminy lub niedrogowe nieruchomości stanowiące własność Gmin, należy 
uwzględnić konieczność przygotowania kompletnego wniosku (lub kompletnych wniosków) 
o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11a ustawy z dn. 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 
1566) wraz z uzyskaniem przedmiotowej decyzji. W przypadku ulic znajdujących się w obrębie 
stref ochrony konserwatorskiej oraz wystąpienia pomników przyrody, Wykonawca zobowiązany 
będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii związanych z tym faktem. 
5. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania odstępstwa w przypadku kiedy parametry 
modernizowanych ulic nie będą spełniały warunków określonych w ROZPORZĄDZENIU 
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
6. W przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury podziałowej  w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu 
projektowanych linii rozgraniczających z Zamawiającym. 
7. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub uzyskania przyjęcia bez uwag 
zgłoszenia na prowadzenie robót budowlanych. 
8.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jej wykonania zawiera opis 
przedmiotu zamówienia zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami do tego dokumentu. 
9.  Wykonawca wykona Umowę siłami własnymi (w tym także z udziałem zatrudnianych przez 
siebie pracowników lub zleceniobiorców) bez udziału podwykonawców/z udziałem podwykonawców.2 Osoby 
realizujące Umowę ze strony Wykonawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
zawodowe.   
  
       § 2 
     OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
                                                                            
1.    Dokumentacja  winna być wykonana: 
1) zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie  
z  obowiązującym Prawem budowlanym, normami państwowymi i innymi  przepisami prawa, 
2) z najwyższą starannością oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej  poprawności, 
3) zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w SIWZ.                                                                                                                                                    

                                                 
2 To postanowienie umowy zostanie dostosowane do oferty wykonawcy. 



2.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy, obowiązany jest uzyskać bez odrębnego 
wynagrodzenia wszelkie konieczne i wymagane prawem dla  realizacji      inwestycji pozwolenia, 
uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie itp., zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane.  
3. Wykonawca zobowiązuje się w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały i 
urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty  techniczne producentów, zgodnie z ustawą z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881 ze 
zmianami ).   
4.   Dokumentacja będzie zawierała parametry techniczne  i wymagania funkcjonalne 
zastosowanych materiałów w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamówieniach, stosownie 
do wymogów art. 29 ustawy Pzp. 
5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia wynikającego z przedmiotowej umowy 
do współdziałania z Zamawiającym w procedurach w postępowaniu przetargowym na wybór 
Wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie udzielania odpowiedzi na 
zapytania oferentów dotyczące treści dokumentacji oraz przy ocenie równoważności  
proponowanych w ofertach materiałów i urządzeń. 
6.    Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia  Zamawiającemu pisemnych odpowiedzi w 
terminie 3 dni roboczych od daty przekazania pytań. Strony dopuszczają porozumiewanie się za 
pomocą faksu lub poczty mailowej, z zachowaniem ustalonego terminu.   
7.   Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości 
ujawnionych i zgłoszonych przez Zamawiającego zarówno na etapie realizacji, po odbiorze 
dokumentacji, jak i w trakcie realizacji robót budowlanych, dokonując stosownego wpisu w 
dzienniku budowy lub projekcie, bez odrębnego wynagrodzenia.   
8. Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania technicznego opracowań projektowych 
wykonanych siłami własnymi i podwykonawców oraz ich sprawdzenia, zarówno w tracie 
realizacji prac projektowych, jak i po ich całkowitym zakończeniu, zgodnie z regulacją ustawy 
Prawo budowlane.   
    
      § 3 
    OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
                                                                        
1.  Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) udostępnienia Wykonawcy posiadanej dokumentacji w zakresie niezbędnym do 
wykonania niniejszej umowy oraz danych i informacji niezbędnych do wykonania niniejszej 
umowy, 

2) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy w 
stosunku do Wykonawcy na podstawie złożonej przez niego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT wraz z załącznikami.  
   
      § 4 
      TERMINY WYKONANIA 
 
1.  Wykonawca   zobowiązuje  się   wykonać  dokumentację stanowiącą przedmiot umowy oraz 
dostarczyć ją Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności przekazanej 
dokumentacji, w  tym: 
a)  protokolarnie  przekazać projekt koncepcyjny w terminie 1 miesiąca od daty podpisania 
Umowy (I etap prac projektowych),   
b)  protokolarnie przekazać projekt budowlany, projekty wykonawcze i pozostałe opracowania 
wymienione w § 1 ust 2 Umowy, wraz z decyzją właściwego organu o pozwoleniu na budowę, w 
terminie  do 30.11.2018 r. (II etap prac projektowych). 
 



2. Na każdym etapie prac  Wykonawca złoży oświadczenie zawierające informację o 
kompletności dokumentacji, jej przydatności dla celu jakiemu ma służyć i  wykonaniu jej zgodnie 
z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i aktami 
prawnymi. Do oświadczenia Wykonawca dołączy wykaz opracowań wchodzących w skład 
danego etapu realizacji umowy. 
3.  Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub 
któregoś z jej elementów, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego 
dotrzymanie przez Wykonawcę  jeżeli te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany 
jest do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, na co najmniej  
5 dni roboczych przed upływem terminu. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy 
wymaga formy pisemnej. 
5. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do weryfikacji dokumentacji na każdym jej etapie 
(Etapy I i II prac projektowych), w terminie: 
1) 14 dni roboczych od dnia zakończenia procesu konsultacji społecznych dotyczącego rozwiązań 
zawartych w projekcie koncepcyjnym – dotyczy dokumentacji wykonywanej w ramach etapu I 
prac projektowych, 
2) 14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji i podpisania Protokołu przekazania 
dokumentacji wykonywanej w Etapie II prac projektowych (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i pozostałe opracowania) 
6. W przypadku stwierdzenia wad, w tym potrzeby uzupełnień w przedmiocie umowy na etapie 
weryfikacji, Zamawiający wezwie wykonawcę do poprawy dokumentacji  wyznaczając na to 
termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych. 
7. Dodatkowo w odniesieniu do projektu koncepcyjnego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy w 
terminie określonym w ust. 5 pkt 1 sugestie i uwagi wynikające  z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zająć na piśmie stanowisko co do 
możliwości uwzględnienia przedmiotowych sugestii i uwag w dalszym etapie prac projektowych. 
8. Protokół odbioru  wykonania dokumentacji danego etapu prac projektowych przedmiotu 
umowy zostanie podpisany (oddzielnie dla każdej części zamówienia) po pozytywnym 
zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiającego  oraz dodatkowo w przypadku prac 
projektowych etapu II  -  po  dostarczeniu  decyzji o pozwoleniu na budowę. 
9.  Przedmiot umowy opisany w § 1  zostanie uznany za wykonany po podpisaniu wszystkich 
protokołów odbioru wymienionych w  § 4 ust. 8. Za datę wykonania przedmiotu umowy 
przyjmuje się datę zdarzenia ostatniego. 
10.   W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminu wyznaczonego na usunięcie wad o 
którym mowa w ust.6 niniejszego paragrafu Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar 
umownych zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2) umowy, a gdy opóźnienie przekroczy 14 dni,  prawo do 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.  
11. Miejscem  przekazania i odbioru  wykonanej  dokumentacji  projektowej  
i  kosztorysowej  jest siedziba Zamawiającego. 
 
      § 5 

ZASADY ROZLICZEŃ 
 
1. Wynagrodzenie  za przedmiot umowy zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do 
niniejszej umowy wynosi  
Część 1: ………. zł brutto (słownie: ……….… …………………. złotych), ……….. zł netto, 
stawka VAT …%, kwota VAT……. zł. 
Część 2: ………. zł brutto (słownie: ……….… …………………. złotych), ……….. zł netto, 
stawka VAT …%, kwota VAT……. zł. 



Część 3: ………. zł brutto (słownie: ……….… …………………. złotych), ……….. zł netto, 
stawka VAT …%, kwota VAT……. zł. 
 
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  
2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, za 
wykonanie prac projektowych,  na podstawie faktury wystawionej na podstawie dokumentów o 
których mowa w § 4 ust. 8 (protokoły odbioru dokumentacji etapów I i II oraz decyzja o 
pozwoleniu na budowę).  
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
……………………….……………………… w terminie....... dni (od 14 do 30 dni,      w zależności 
od treści oferty) od dnia wpływu do kancelarii  Zamawiającego  prawidłowo wystawionej faktury. 
Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. W kwocie przypadającej do wypłaty Wykonawcy z tytułu faktury Zamawiający uwzględni 
potrącenia wynikające z § 10  niniejszej umowy, tj. naliczonych kar umownych. 
5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na osoby trzecie, 
ani dokonać innych cesji związanych z realizacją umowy. 
                
      §6 
     UBEZPIECZENIE 
 
1.  Wykonawca oświadcza, że posiada  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu  
prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące łącznie odpowiedzialność  cywilną,  deliktową  
i kontraktową. 
2.  Ubezpieczenia, o których mowa w ust.1  muszą pozostać w mocy przez cały czas trwania 
umowy, aż do  końca okresu rękojmi przewidzianej przez  niniejszą umowę. 
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód  opłaty składek ubezpieczeniowych  
na wymienione ubezpieczenia.  
 

§ 7 
GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy ...........miesięcznej gwarancji (co najmniej 36 miesięcy, 
zgodnie z treścią oferty).  
2. Wykonawca niezależnie od gwarancji odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi 
według zasad Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Strony ustalają, ze okres rękojmi upływa z dniem wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy 
inwestycji za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji wchodzącej w 
zakres przedmiotu niniejszej umowy.   
4.  Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad dokumentacji na każdym etapie realizacji umowy, 
wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji względem Wykonawcy może:  
   1)  żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a po upływie 14 dni 
od  wyznaczonego terminu i nie usunięciu wad - odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy,  
    2) odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania terminu 
do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąć. Za wadę istotną uważa 
się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji w całości lub w części na potrzeby 
realizacji inwestycji. 
 
      §8 
     PRAWA AUTORSKIE 
1. W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 5  ust 1 umowy, Wykonawca: 



a) przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i  prawa   zależne  do  
dokumentacji będącej  przedmiotem  umowy w zakresie następujących pól eksploatacji: 
- utrwalanie i zwielokrotniania dokumentacji przez wytwarzanie (powielanie) jej egzemplarzy 
dowolną techniką drukarską, graficzną lub cyfrową, 
- rozpowszechnianie dokumentacji w każdy możliwy sposób, w szczególności poprzez  
wprowadzanie do obrotu, użyczenie , najem lub zamieszczenie  w dokumentach wytwarzanych w 
związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wykonywania praw zależnych. 
b) Z wyłączeniem czynności wchodzących w zakres nadzoru autorskiego, Wykonawca 
zobowiązuje się do nie wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji i zezwala 
Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu.      
2. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja wykonana w ramach niniejszej umowy jest 
wolna od wad prawnych, w szczególności autorskich praw majątkowych osób trzecich. 
3.  W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek 
roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich do dokumentacji wykonanej w ramach 
niniejszej umowy, Wykonawca uwolni Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego 
tytułu, płacąc należne jej kwoty związane z naruszeniem praw tej osoby.   
4. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie 
Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub 
pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności związanych z 
naruszeniem praw osób trzecich. 
5. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z 
kopii do celów informacji, przekazywania osobom trzecim dla potrzeb związanych z 
przygotowaniem i prowadzeniem robót budowlanych objętych przedmiotem prac projektowych. 
 
      § 9 

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW 
1.   Do kierowania pracami projektowymi, które stanowią przedmiot niniejszej umowy 
Wykonawca  wyznacza osobę/osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia:………………..………………….…………… tel.:…………………………. adres 
mailowy:………………………………………… 
2.   Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wyznaczy projektanta/projektantów lub/i 
podwykonawców  posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia do 
projektowania. 
3. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę  osób 
i/lub podwykonawców wraz z poświadczonymi za zgodność kopiami ich  uprawnień do 
projektowania . 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania 
wskazanych osób i podwykonawców oraz  ich opracowania projektowe i/lub kosztorysowe na 
zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod względem terminów wykonania zleconych 
im opracowań, wysokości wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej 
odpowiedzialności za wady wykonanych przez nich opracowań na zasadach określonych w 
niniejszej umowie.  
5.   Koordynatorem/koordynatorami  w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 
Zamawiającego są osoba/osoby:……………….……………………………. 
tel.:…………………………. adres mailowy:………….................................................. 
6.   W czasie wykonywania  przedmiotu umowy w uzasadnionych przypadkach, na pisemny 
wniosek Wykonawcy, Zamawiający  może wyrazić pisemną zgodę na zmianę   wskazanego w 
umowie projektanta lub/i podwykonawcy. Zaproponowany przez Wykonawcę podwykonawca 
lub projektant musi spełniać określone przez Zamawiającego wymagania, tj. posiadać konieczne 
do wykonania przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania oraz posiadać odpowiednią 
wiedzę i umiejętności. 



5.   Zmiana osób wskazanych w ust.3 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga pisemnego  
powiadomienia  Wykonawcy o zmianie.  
 
      § 10 
    KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1.  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  kary umowne: 
1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w terminie przekazania przedmiotu umowy 
wskazanym w   § 4 ust. 1 lit. a i b  – 0,1 %  ceny brutto wskazanej w § 5  ust. 1  umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2) w  przypadku  opóźnienia Wykonawcy   w   usunięciu  wad – 0,05 % ceny brutto  
wskazanej  w  § 5 ust. 1 umowy za   każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia, licząc od następnego 
dnia  po   upływie    terminu  określonego do  usunięcia wad, 
3)  w  przypadku  opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych  w okresie gwarancji 0,05 %  
ceny brutto wskazanej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2. W przypadku odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  20 % ceny 
ofertowej brutto wskazanej w § 5 ust. 1 umowy.  
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego 
stronie, zapłaci on Wykonawcy: za dotychczas wykonane prace na podstawie inwentaryzacji 
określającej procentowe zaawansowanie opracowania dokumentacji, co stanowi całkowite 
wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane prace i wyczerpuje całość  roszczeń Wykonawcy.  
W takim przypadku Zamawiający nabywa do tej części wykonanych prac projektowych 
majątkowe prawa autorskie określone w § 8 ust. 1 
4.   Zamawiający  uprawniony jest  do potrącania tych   kar   z   bieżących   należności   
Wykonawcy   lub   pobrania   ich   z  wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Zapłata  kary lub  jej   potrącenie   nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia prac oraz 
wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 
5.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z 
wykonywaniem przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar 
umownych. 
 
      §11 

PRZETWARZANIE INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRAWNIE 
CHRONIONĄ 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy, bez 
względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego, uzyskanych w trakcie 
wykonywania umowy. 
2. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy pozyskane od 
Zamawiającego informacje dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-
systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń.  
3. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje nie mogą być 
wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy.  
4. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które: 
1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy; 
2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem 
do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiot; 
3) podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 
5. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu lub zniszczenia wszelkich materiałów zawierających 



informację stanowiącą tajemnicę Zamawiającego, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z 
wykonywaniem umowy, za wyjątkiem jednej kopii ww. materiałów niezbędnych do ewentualnego 
dochodzenia roszczeń, które zostaną zniszczone z upływem terminu przedawnienia roszczeń. 
Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę w stopniu co najmniej równym poziomowi 
ochrony, na jakim chroni własne informacje. Potwierdzenie zwrotu ww. materiałów dokumentuje 
się w protokole, który podpisują Zamawiający i Wykonawca. Niezwłocznie po upływie terminu 
przedawnienia potencjalnych roszczeń Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o 
zniszczeniu kopii materiałów pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszczeń. 
6.  Osoby wykonujące zadania w związku z realizacją umowy na terenie budynków, 
pomieszczeń lub części pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego są zobowiązane do 
przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących 
bezpieczeństwa informacji. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy 
zostaną poinformowane o poufnym charakterze informacji oraz zobowiązane do zachowania ich 
w poufności. W takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia 
dokonane przez takie osoby, włącznie z odpowiedzialnością materialną. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w 
wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących 
wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
 
       § 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem Umowy. 
2. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 
z wyjątkiem § 9 ust. 1 , 3 i 5, oraz zmian danych adresowych, które wymagają zawiadomienia 
w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną. 
4. Jeśli niniejsza umowa nie stanowi inaczej, wszelkie powiadomienia przekazywane przez jedną 
ze Stron drugiej Stronie muszą być dokonywane pisemnie w formie listu poleconego lub w 
przypadku bieżących, roboczych uzgodnień pocztą elektroniczną.  
W razie zmiany adresów, każda ze Stron ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym 
drugiej Strony, przy braku przekazania takiej informacji, powiadomienie złożone na ostatnio 
wskazany adres Strony będzie uznawane za skutecznie doręczone. 
5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na osoby trzecie ani 
dokonać innych cesji związanych z  realizacją  Umowy. 
7. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
- załącznik nr 1a, 1b –- załączniki – Protokół przekazania dokumentacji  i Protokół odbioru 
dokumentacji; 
- załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 

   
        ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
 
 
 
 ………………………..     …………………….. 

 



Załącznik nr 1a do Umowy                        
 

        
 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA 
projektu koncepcyjnego / projektu budowlanego i pozostałych opracowań etapu II prac 

projektowych 
(niepotrzebne skreślić) 

 
sporządzony dnia ........................... pomiędzy Wykonawcą....................................................... 
....................................................................................................................................................... 
a Zamawiającym.............. Gminą Milanówek............... 
 
Działając w oparciu o umowę  nr ................................ z dnia........................................ 
przedstawiciel Wykonawcy....................................................................................................... 
przekazuje „Zamawiającemu” projekt koncepcyjny/ opracowania projektowe i kosztorysowe na 
zadanie pn. : 
.......................................... Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych 
modernizacji ulic na terenie miasta Milanówka część nr .......... 
....................................................................................................................................................... 
wg poniższego wyszczególnienia: 
 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Uwagi Zamawiającego  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Termin usunięcia wad  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 
PRZEKAZUJĄCY     ODBIERAJĄCY 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1b do Umowy                        

                                                                                                                                                                                                                                                                     
PROTOKÓŁ  ODBIORU  

projektu koncepcyjnego / projektu koncepcyjnego / projektu budowlanego i 
pozostałych opracowań etapu II prac projektowych 

(niepotrzebne skreślić) 
 

Zamawiający:     …………… Gminą Milanówek 
……………………………………………………………......... 
  ………………………………………………………………………………… 
 

Wykonawca:    …….…………… Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych 

modernizacji ulic na terenie miasta Milanówka część nr.......... 
  ………………………………………………………………………………… 
 
na podstawie umowy nr - …………...……..…………..  z dnia ………………..............….          
 
W dniu ……………………………. 
 
 
Komisja w składzie:  
 
    Ze strony zamawiającego                  Ze strony Wykonawcy    
                                                
1……………………………………                         1……………………………………… 
 
2……………………………………                         2……………………………………….                      
 
3……………………………………                         3………………………………………. 
 
stwierdziła,  że opracowanie projektowe i kosztorysowe na zadanie pn. 
:……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………zostało wykonane zgodnie / niezgodnie  z umową nr ……….. z  dnia 
…………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………… 
Komisja postanowiła : 
…………………………………………………………………………………………………
………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………Uwagi: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
………………….. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Zamawiający:                                                                        Wykonawca:   



 
 

1. …………………………………     1. ………………………………..   
                                                                
 
2. …………………………………   2. ………………………………..   
                                                                                               
 
3. …………………………………   3. ………………………………..   

 
 


